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Cenou IF (Industrie Forum) za dizajn za rok 2003 sa mô-
�e pý�i� mobilný telefón triedy S, ktorý ju dostal za �pièko-
vú technológiu a prvotriedny dizajn. Siemens S55 tak zví-
�azil medzi viac ako 1500 produktmi, prihlásenými a�
z tridsiatich krajín.

Vývoj mobilného telefónu S55 pripomína premenu
húsenice na motý¾a: v priebehu zopár rokov sa ne-
ohrabané a neprí�a�livé �tehly� zmenili na kompakt-
né a �ikovné prístroje, ktoré sú v súèasnosti dokon-
ca pova�ované za módne doplnky. A v prípade S55
sa spoloènosti Siemens podaril skutoène husársky
kúsok, ktorý si dokonca vyslú�il uznanie v podobe
Ceny IF za dizajn.

Porota, ktorá pozostávala z 25 medzinárodných pro-
fesionálov v oblasti dizajnu, ne�etrila chválou najmä
na novátorský a ergonomicky citlivý dizajn klávesni-
ce telefónu Siemens S55. Jej zvlá�tnou charakteristi-
kou je, �e klávesy sú ulo�ené bez medzier, èo zna-
mená, �e sú bli��ie pri sebe, sú väè�ie a jednoduch�ie
ovládate¾né. Okrúhly navigaèný kláves uprostred te-
lefónu umo�òuje jeho rýchle ovládanie. Na porotu
tie� zapôsobila vysoká kvalita pou�itých materiálov a
kompaktné usporiadanie telefónu. Siemens S55 je �i-
kovný aj vïaka svojej då�ke 10,1 centimetrov a zane-

dbate¾nej váhe 85 gramov. Boèné klávesy, ktoré umo�òujú jedno-
duché ovládanie hlasitosti (a to dokonca aj poèas hovoru) a akti-
váciu diktafónu, sú pochrómované. Farebné odtiene �Sterling
Silver� (rýdza strieborná) a �Arctic Blue� (arktická modrá) sú do-

konalým doplnkom k zjemneným líniám tohoto nového
v�estranného prístroja od spoloènosti Siemens.

Nový biznis �mobil� od spoloènosti Siemens je v�ak
èosi viac ne� len pastvou pre oèi. Vïaka svojej troj-
pásmovej technológii zvládne v�etky situácie a do-
ma bude kdeko¾vek na svete. Navy�e, so Siemen-
som S55 si doká�e ka�dý zorganizova� svoj �ivot.
Prostredníctvom roz�íreného organizéra, flexibil-
nej pamäte, farebného displeja a technológie Java
vná�a tento v�estranný mobilný prístroj harmóniu
do nároèného vz�ahu medzi prácou a vo¾ným èa-
som. Malý a elegantný telefón S55 je dokonalým
spoloèníkom pre èinorodých ¾udí, ktorí si obzvlá��
potrpia na svoj �týl.

Maloobchodná cena telefónu Siemens S55 vrá-
tane prídavného fotoaparátu QuickPic, ktorý je vy-
bavený inteligentným integrovaným bleskom, je
24 450 Sk vrátane DPH.

Spracované pod¾a tlaèovej informácie Siemens, s. r. o.

Mobilný telefón Siemens S55 vyhral 
najprestí�nej�iu cenu za dizajn v Európe
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